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ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΚΑΙ «ΚΥΝΗΓΟΙ» ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ 

Ό κόσμος του βιβλίου μέσα άπο τις επιστολές ενός Ιησουίτη 

Ε ΧΕΙ ΗΔΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ινας αιώνας άπό τότε πού ό Η. Omont πα

ρουσίασε την αλληλογραφία του 'Ιησουίτη Jean-Baptiste Souciet, δημο

σιεύοντας μερικά αποσπάσματα της σχετικά με την αναζήτηση αρχαιοτή

των και χειρογράφων στη Θεσσαλονίκη και στη Σμύρνη.1 Στα χρόνια πού 

ακολούθησαν, οι επιστολές αυτές επανήλθαν ελάχιστες φορές στην ιστοριο

γραφική επιφάνεια και μόνο μέσα άπο τις σελίδες του έργου του Omont.2 

Δεύτερη ανάγνωση των πρωτοτύπων δέν υπήρξε και σ' αυτό φαίνεται Οτι 

συνέβαλε και ή μεταγενέστερη ένταξη τους σέ άλλο αρχειακό σύνολο άπό 

εκείνο στο οποϊο παραπέμπει ό Omont, καθιστώντας έτσι 8υσχολο τόν 

εντοπισμό τους.3 Τα γράμματα του Souciet βρίσκονται σήμερα στα Archi

ves des Jésuites de la Province de Paris, Fonds Broder, τ. 70. 

Άπό τις επιστολές αυτές, συνολικά είκοσι εξι, οι είκοσι στάλθηκαν άπό 

1. Η. Omont, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, Παρίσι 1902, σ. 724-740. 

2. Άρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριάκου, ((Περιγραφή της Θεσσαλονίκης στα 1734 άπο 

τον Père Jean-Baptiste Souciet», Μακεδόνικα 8 (1968), 186* M. Ροΰσσος-Μηλιδώνης, 

((Αποστολή Ίησουϊτών στη Μακεδονία το 17ο και 18ο αιώνα», Μακεδόνικα 27 (1989-

1990), 60 και Μακεδόνικα 28 (1991-1992), 197-202* του ίδιου, Ιησουίτες στον ελληνικό 

χώρο (1560-1915)', Αθήνα 1991, σ. 283-289. Οι συγγραφείς αυτοί μεταφράζουν στα 

ελληνικά τα δημοσιευμένα άπο τον Η. Omont αποσπάσματα των επιστολών ή επανα

λαμβάνουν τις πληροφορίες τών αποσπασμάτων αυτών. 

3. Τα γράμματα έφεραν τότε τα στοιχεία ταξινόμησης ((Levant 5» και φυλάσσονταν 

στην bibliothèque des PP. Jésuites, 14 bis, rue Lhomond* βλ. Omont, ο.π., σ. 725, σημ. 

1. Ή Άρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακοΰ αναρωτιέται αν ή βιβλιοθήκη στην όποια παρα

πέμπει ό Omont βρίσκεται στο Παρίσι* βλ. Ξανθοπούλου-Κυριακοΰ, ο.π., σ. 185, σημ. 

2. Ό Μ. Ροΰσσος-Μηλιδώνης γράφει άπλα δτι «οι επιστολές του J.-B. Souciet προς τον 

αδελφό του Στέφανο φυλάσσονταν, κατά τον Η. Omont, το 1902, στην παρισινή μονή 

τών Ίησουϊτών, οδός Lhomond 14β, με τήν ένδειξη "Levant 5"» και δέν φαίνεται να 

γνωρίζει που σώζονται σήμερα οι επιστολές* βλ. Ροΰσσος-Μηλιδώνης, Ιησουίτες, δ.π., 

σ. 287, 289, σημ. 54. 
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τη Θεσσαλονίκη (3 Μαίου 1726-25 Μαρτίου 1733, 30 Σεπτεμβρίου 1737-20 

Ιανουαρίου 1738), οι πέντε από τη Σμύρνη (30 'Ιουλίου 1733-15 'Οκτωβρί

ου 1736) και μία, ή παλαιότερη, άπό την Κωνσταντινούπολη (25 Ιανουαρί

ου 1726)* παραλήπτης τους ήταν ό μεγαλύτερος αδελφός του μισιοναρίου, ό 

Etienne Souciet, επίσης Ιησουίτης, πού υπηρετούσε στο Κολέγιο «Louis 

Le Grand» στο Παρίσι. Τα είκοσι εξι αυτά γράμματα δεν αντιπροσωπεύουν 

το σύνολο τών επιστολών πού ό J.-B. Souciet έστειλε στον αδελφό του τή 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο* άπο τα περιεχόμενα τους προκύπτει, ωστό

σο, δτι σώζεται το μεγαλύτερο μέρος όσων στάλθηκαν άπο τή μακεδόνικη 

πρωτεύουσα. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί δτι το ίδιο αρχειακό σύνολο πε

ριλαμβάνει και ενα γράμμα του ηγούμενου της ιησουίτικης μονής τής Θεσ

σαλονίκης Jean-Baptiste Gresset προς τόν ίδιο παραλήπτη (18 'Οκτωβρίου 

1727). 

Ή θεματική τών επιστολών είναι αρκετά πλούσια, άλλα το βιβλίο, στή 

χειρόγραφη ή έντυπη μορφή του, αποτελεί τό κυρίαρχο ζήτημα. Ό Η. 

Omont θεώρησε τό αρχειακό αυτό υλικό αποκλειστικά ως πηγή για τις 

γαλλικές αρχαιολογικές αποστολές στην 'Ανατολή, αντλώντας έτσι μόνο τις 

πληροφορίες για τήν αναζήτηση αρχαιοτήτων και χειρογράφων άπό τους 

Γάλλους. Οι μαρτυρίες για τή διακίνηση εντύπων δέν προσείλκυσαν τό 

ενδιαφέρον του και οι διαμεσολαβητές, τό ανθρώπινο δίκτυο πού συνέδεε 

τους Γάλλους με τα χειρόγραφα, τοποθετήθηκαν στο περιθώριο τής μελέ

της του. Μια ανάγνωση τών γραμμάτων άπό διαφορετική οπτική, αν τα θε

ωρήσουμε Οχι πια ώς τεκμήρια του γαλλικού ενδιαφέροντος για χειρόγραφα 

στην 'Ανατολή άλλα ώς πηγή για τήν παρουσία του βιβλίου στην «καθ' 

ημάς» 'Ανατολή, στην προκειμένη περίπτωση στή Θεσσαλονίκη, σκιαγρα

φεί έναν ολόκληρο κόσμο. Ό κόσμος αυτός αναδεικνύεται, αν εξετάσουμε 

τις περιπτώσεις βιβλιόφιλων και «κυνηγών» χειρογράφων για τους όποιους 

μας μιλούν οι επιστολές και οι όποιοι αντιπροσωπεύουν παράλληλα και δια

φορετικές κατηγορίες ανθρώπων οι Γάλλοι μισιονάριοι, ό Έλληνας πρού

χοντας Μαλακής, ό εξόριστος άταμάνος τών Κοζάκων και ό Πολωνός υπη

ρέτης του διαδραματίζουν τους βασικούς ρόλους στα κείμενα αυτά. 

OJ.-B. Souciet και ή βιβλιοθήκη της ιησουίτικης μονής 

Ή χρονική περίοδος κατά τήν όποια ό J.-B. Souciet υπηρέτησε στην ιησου

ίτικη μονή τής Θεσσαλονίκης φαίνεται Οτι υπήρξε ή σημαντικότερη για τή 

μοναστηριακή βιβλιοθήκη. Στό υπόμνημα πού ό τελευταίος ηγούμενος, ό 
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R.-E Guérin du Rocher, συνέταξε λίγο μετά την κατάργηση του τάγματος 

των Ίησουιτών από τον πάπα Κλήμεντα ΙΔ' (21 Ιουλίου 1773), και οπού 

παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά τα αξιομνημόνευτα γεγονότα στην 

ιστορία της μονής, δεν γίνεται λόγος για βιβλία πάρα μόνο μία φορά: «En 

1730. [...] Les Jésuites de Paris nous envoyèrent des livres».4 Βέβαια, ή ση

μείωση αυτή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, άφου, 

δπως θα δούμε στή συνέχεια, ή μονή εφοδιάστηκε με βιβλία άπό το Παρίσι 

όχι μόνο το 1730, άλλα επανειλημμένα άπό το 1727 ως το 1732* τουλάχι

στον όμως μαρτυρεί οτι ή ανάμνηση του σημαντικού αύτου γεγονότος για 

τή βιβλιοθήκη του μοναστηρίου είχε διατηρηθεί ως τή στιγμή της σύνταξης 

του υπομνήματος. "Ας παρακολουθήσουμε δμως τα γεγονότα άπό τήν αρχή. 

Τό 1726, είκοσι χρόνια μετά τήν ίδρυση της (1706), ή ιησουίτικη μονή 

της Θεσσαλονίκης δεν διέθετε ούτε τα απαραίτητα πνευματικά εργαλεία 

της: ((Nous manquons de beaucoup de livres nécessaires», έγραφε ό Souciet 

λίγους μήνες μετά τήν άφιξη του στο μακεδόνικο λιμάνι, ((et nous en avons 

quelques-uns fort inutils, co (mm) e Y Histoire d'Angleterre de Larrey» [Isaac 

de Larrey, Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, 4 τόμ., "Αμστερ

νταμ 1723].5 Πράγματι, τα βιβλία αγγλικής ιστορίας δεν είχαν να προσφέ

ρουν και πολλά στους μισιοναρίους τής Θεσσαλονίκης* μπορούσαν να πλου

τίσουν τις γνώσεις τους για τή δημιουργία τής 'Αγγλικανικής Εκκλησίας ή, 

έστω, να αποτελέσουν ενα ανάγνωσμα στις ελεύθερες ώρες για διαφυγή από 

τήν πραγματικότητα. Κάποια άλλα όμως άπό τα ελάχιστα βιβλία τής 

μονής, δπως το λατινο-τουρκικό λεξικό του Meninski [François Α. Mesgnien 

dit Meninski, Complementum thesauri linguarum orientalium, Βιέννη 

1687], είχαν ήδη φθαρεί άπό τή χρήση.6 Έκτος από τις δύο αυτές εκδόσεις, 

ό J.-B. Souciet αναφέρει, μεταξύ άλλων, δτι είχε τότε στή διάθεση του και 

τα εξής έντυπα ή χειρόγραφα βιβλία: 

4. Archives Diplomatiques de Nantes, Constantinople, D, Salonique (1771-1774), 

«Mémoire touchant les missions de Macédoine établies en 1706», συνημμένο στην επι

στολή του προξένου τής Γαλλίας J.-B. Mure προς τον πρέσβη τής ί'δί,ας χώρας στην 'Οθω

μανική Αυτοκρατορία Ε-Ε. Guignard de Saint-Priest, Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 1773. 

5. Archives des Jésuites de la Province de Paris (στο εξής AJPP), Fonds Β rotier, τ. 

70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 31 'Ιουλίου 1726. Συγκεκριμένα, ό μισιονάριος έφτασε 

στή Θεσσαλονίκη στις 18 'Απριλίου 1726* βλ. στο ίδιο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 3 

Μαίου 1726. 

6. Στο ί'δί,ο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 1727. 
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— Αίσωπος, Μύθοι, στα τουρκικά (χφ). 

— Du Ryer, And., Rudimenta grammatices linguae turcicae, Παρίσι 

1630. 

— Fleury, Claude, επιτομή του Cathechisme, στά τουρκικά (χφ). 

— Meninski, François Α. Mesgnien dit, επιτομή τουρκικής γραμματικής, 

στα λατινικά (χφ). 

— Veneroni, Jean Vigneron dit, Le Maître italien pour apprendre la 
langue italienne, avec une grammaire française pour les étrangers, Πα

ρίσι 1696. 

— Κατηχήσεις, παραινέσεις, διδασκαλίες και διάλογοι, στα τουρκικά 

(χφ)·7 

Τα εγχειρίδια τουρκικής γλώσσας και οι μεταφράσεις γνωστών κειμέ

νων στα τουρκικά αποτελούσαν ασφαλώς εργαλεία για τήν εκμάθηση τής 

γλώσσας αυτής. Μάλιστα, ή περίπτωση τών Gresset και Souciet μαρτυρεί 

οτι οι μισιονάριοι, φτάνοντας στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν γνώρι

ζαν τις κύριες ομιλούμενες γλώσσες* ιδιαίτερα δμως ή γνώση τής τουρκικής 

δεν θεωρούνταν πάντοτε αναγκαία: 

«[...] il me faut apprendre en même tems le grec vulgaire et le turc», 
αναφέρει συγκεκριμένα ό Souciet, «et cette seconde langue est assez 

difficile [...]. Un des interprètes du consul francois, et un Polonois 
m'ont promis de me donner leurs leçons. Je suis obligé d'apprendre cette 
langue, parce q(ue) le P. Supérieur (Gresset) ne la scait point et qu'il y a 
en cette ville 10 à 12 arméniens bons catholiques, qui la parlent, et qui 
ne savent pas les autres langues que nous savons.»8 

Πέρα άπό τήν εκμάθηση τής τουρκικής, οι μεταφράσεις εκκλησια

στικών κειμένων στην ίδια γλώσσα θα ήταν προφανώς χρήσιμες και για τήν 

κατήχηση τών ελάχιστων καθολικών 'Αρμενίων τής Θεσσαλονίκης, ενώ οι 

Μύθοι του Αισώπου θα αντιπροσώπευαν, χωρίς άλλο, ενα εγχειρίδιο διδα

σκαλίας και γοητευτικό ανάγνωσμα για τους μαθητές του ιησουίτικου σχο

λείου. Ή εκπαιδευτική δραστηριότητα τών Ίησουιτών στή Θεσσαλονίκη 

εξηγεί και τήν ύπαρξη, ανάμεσα στα βιβλία τους, και τής γνωστής μεθόδου 

εκμάθησης τής ιταλικής γλώσσας και γαλλικής γραμματικής για ξένους 

7. Στο ί'δί,ο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου και 25 Νοεμβρίου 1727. 
8. Στο ί'δί,ο, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 3 Μαίου 1726. 
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του Veneroni. Ό J.-B. Souciet μας πληροφορεί επιπλέον οτι 10-12 παιδώ 

παρακολουθούσαν το σχολείο, του οποίον την ευθύνη είχε αναλάβει απο

κλειστικά.9 

Τα βιβλία πού διέθετε ή ιησουίτικη μονή, το 1726, δεν επαρκούσαν για 

το εκπαιδευτικό έργο της και μια προσωρινή λύση στο πρόβλημα αύτύ απο

τελούσε ό δανεισμός βιβλίων άπο τους καλλιεργημένους ανθρώπους της πό

λης* έτσι ό Souciet αναφέρει δτι εΐχε δανειστεί μια έλληνο-λατινική έκδοση 

τών Μύθων τού Αισώπου άπο έναν 'Έλληνα γιατρό και, όπως προσθέτει, 

«bon catholique et de nos amis».10 Οι διανοούμενοι ενορίτες τών Ίησουι-

τών, με τή σειρά τους, —όπως ό ουνίτης άταμάνος τών Κοζάκων11— δα

νείζονταν άπό αυτούς τα λιγοστά θεολογικά βιβλία τους. 

Ή προμήθεια βιβλίων δεν ήταν εύκολη υπόθεση και γι' αυτό, άλλωστε, 

ή ιησουίτικη μονή, μετά άπό είκοσι χρόνια λειτουργίας, δεν είχε ούτε τα 

αναγκαία. Ή εξεύρεση έμπιστων προσώπων στή Δύση, τα όποια θα μπο

ρούσαν να προμηθευτούν τις κατάλληλες εκδόσεις, μάλιστα μακριά άπό τον 

έλεγχο τών προϊστάμενων Ίησουιτών, και να εξασφαλίσουν τή μεταφορά 

τών χρημάτων και τών βιβλίων, φαίνεται δτι συνιστούσε τή μεγαλύτερη 

δυσκολία. Ό αδελφός τού J.-B. Souciet στό Παρίσι, κύριος συντάκτης τού 

ιησουίτικου περιοδικού Mémoires de Trévoux, αντιπροσώπευε, άπό τήν 

άποψη αυτή, τό ιδανικό πρόσωπο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πού, αμέσως 

μετά τήν άφιξη τού Souciet στή Θεσσαλονίκη, ό ηγούμενος J.-B. Gresset 

τού ζήτησε να μεσολαβήσει για τήν προμήθεια βιβλίων άπό τή γαλλική 

πρωτεύουσα* συγκεκριμένα ό J.-B. Souciet έγραφε στον αδελφό του: 

«Le R. P. Gresset a envie de faire venir quelques livres, mais à l'insçu du 
P. Fleuriau, qui s'il le savoit, croiroit peut-être que nous pouvons nous 
passer de lui, ce qui n'est pas, surtout ayant un frère qu'on n'avoit point 
ici auparavant. Voici donc ce qu'il souhaite savoir sur cela. 1°. Si vous 
croyez que Mr. Gerin Lieutenant Général de l'amirauté put vous faire 
tenir l'argent que le P. Gresset lui feroit remettre à Marseille pour cette 

9. Στο ί'δί,ο. Τα ιησουίτικα σχολεία στην ελληνική 'Ανατολή παρέδιδαν κυρίως στοι

χειώδη μαθήματα γλωσσών βλ. G. Hofmann, «Apostolato dei Gesuiti nell'Oriente 

Greco, 1583-1773», Orienta.Ua. Christiana Periodica 1 (1935), 154, όπου δμως δεν ανα

φέρεται ή ύπαρξη σχολείου στή Θεσσαλονίκη. 

10. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 1727. 

11. Ε. Borschak, «L'Hetman Orlyk à Salonique, 1723-1724 (d'après son journal 

inédit)», Revue des Études Slaves 27 (1951) - Mélanges André Mazon, σ. 57. 
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commission; ou si vous voyez quelque autre moyen de vous faire tenir 

cet argent sans q(ue) le P. Fleuriau en sache rien. 2°. Si vo(u)s pouriez 

nous sauver le port de ces livres de Paris à Marseille. Si vous me 
repondez favorablement sur ces 2 articles, nous vous envoirrons avec de 
l'argent la liste des livres qu'il nous faudra.»12 

Τρεις μήνες μετά, ó Souciet παρακαλούσε επίμονα τον αδελφό του να 

απαντήσει στα προηγούμενα ερωτήματα, προτείνοντας και πάλι τον γνω

στό τους αξιωματικό του ναυτικού Gerin ώς πρόσωπο πού θα μπορούσε να 

φροντίσει για την αποστολή των χρημάτων από τή Μασσαλία στό Παρίσι 

και, ενδεχομένως, για τή μεταφορά τών βιβλίων άπό τό Παρίσι στή Μασ

σαλία* παράλληλα, ζητούσε ξανά τό Ολο θέμα να κρατηθεί μυστικό άπό 

τους προϊστάμενους Ιησουίτες: «On demande un entier secret sur cela par 

raport et au P. Fleuriau et au P. Gerin».13 Ό E. Souciet δέχτηκε πρόθυμα 

να αναλάβει τήν αγορά τών εντύπων και δεν προέβαλε αντιρρήσεις για τόν 

αξιωματικό Gerin* έτσι, στις αρχές Φεβρουαρίου τού 1727, οι μισιονάριοι 

τής Θεσσαλονίκης έστειλαν κατάλογο τών βιβλίων πού ζητούσαν, και 

αργότερα, μέσω ενός εμπόρου πού επέστρεφε στή Μασσαλία, τό ποσό τών 

14 βενετικών τσεκινιών (ή 150 λιβρών και 10 σολδίων). Τό ποσό αυτό δεν 

ήταν αρκετό για τήν αγορά όλων τών εντύπων και ό J.-B. Souciet συμβού

λευε τόν αδελφό του να αγοράσει τα πιο αναγκαία, τα πιο φθηνά και τα πιο 

δυσεύρετα.14 

Τό γράμμα τών αρχών Φεβρουαρίου τού 1727 με τόν κατάλογο τών βι

βλίων δεν έχει σωθεί. Δεν είναι λοιπόν γνωστό ποια έντυπα παρήγγειλαν 

αρχικά οι μισιονάριοι θεωρώντας τα πρώτης ανάγκης* πάντως γνωρίζουμε 

ότι τό πρώτο δέμα με βιβλία έφτασε στή Θεσσαλονίκη τήν 1 'Οκτωβρίου 

1727. Ώς παραλήπτης του αναγραφόταν ό Souciet και όχι ό ηγούμενος 

Gresset ή ή μονή, ώστε τό δέμα να διαφύγει τόν έλεγχο τών προϊσταμένων 

στό Παρίσι: «vous avez bien fait de me les addresser», έγραφε ό παραλή

πτης, «et vous pourrez en user de même p(ou)r les autres pourveu que cela 
ne nous trahisse pas auprès du P. Fleriau». 

'Αναγγέλλοντας τήν παραλαβή τών εντύπων, ό J.-B. Souciet παρακα-

12. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 3 Μαίου 1726. 

13. Στο ίδιο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 31 'Ιουλίου 1726. 

14. Στο ί'διο, J.-B. Souciet και J.-B. Gresset, Θεσσαλονίκη, 15 'Ιουλίου και 18 'Οκτω

βρίου 1727 αντίστοιχα. Ό Souciet δίνει, τήν ί'δί,α συμβουλή στον αδελφό του και αργότε

ρα* βλ. στο ί'δί,ο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 1727. 
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λούσε τον αδελφό του να στείλει μια δεύτερη σειρά βιβλία (Παράρτημα 

Ι). 1 5 'Ένα δεύτερο δέμα με βιβλία «bien choisis» έλαβαν οι Ιησουίτες 

της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 1729. Ό Souciet, ειδοποιώντας και 

πάλι τον αδελφό του για την παραλαβή του δέματος, τον προέτρεπε, αν 

περίσσευαν χρήματα, να αγοράσει ορισμένα από τα έντυπα πού είχαν πα

ραγγείλει και δεν είχαν λάβει ακόμη* απαριθμώντας αυτά τα τελευταία, 

πρότεινε και τήν αγορά μερικών άλλων (Παράρτημα Π). 1 6 Λίγους μήνες 

αργότερα, ό μισιονάριος υπενθύμιζε στον αδελφό του τήν τελευταία πα

ραγγελία του και παρακαλούσε να σταλούν τουλάχιστον τα πέντε-εξι ζεύ

γη Ωρολογίων και τα άλμανάκ του επόμενου έτους.17 Μερικές ήμερες 

μετά, του ζητούσε να αγοράσει δσο το δυνατόν γρηγορότερα το έργο La

in entations de Jérémie pour Ια Semaine Sainte [Lamentations du Pro

phète Jérémie, que l'Eglise chante la Semaine Saincte, μτφρ. M.D.M.CD. 

R.A.P.D.T., Τουλούζη 1669] ,18 Στα τέλη 'Οκτωβρίου τής ίδιας χρονιάς, ό J.-

Β. Souciet ανέμενε το τέταρτο δέμα με βιβλία από το Παρίσι.19 'Ένα άλλο 

μικρό δέμα με έντυπα έφτασε στή Θεσσαλονίκη, μετά άπο καθυστέρηση 

περίπου δύο χρόνων, στα μέσα Απριλίου του 1732* ό μισιονάριος ευχαρι

στούσε τότε τον αδελφό του ιδιαίτερα για τή θεολογική επιτομή πού τους 

εϊχε στείλει και πρόσθετε δτι δεν χρειάζονταν πια το Dictionnaire τού 

Pontas [Jean Pontas, Dictionnaire de cas de consience, 2 τόμ., Παρίσι 

1730] .20 

Με τις επανειλημμένες αυτές αποστολές βιβλίων, ή ιησουίτικη μονή 

τής Θεσσαλονίκης εφοδιάστηκε σταδιακά με πολύτιμα εργαλεία, με τα 

όποια μπορούσε αναμφισβήτητα να ενισχύσει τήν επιρροή της στην τοπική 

κοινωνία: ((Vous aurez bonne part au bien que nous pourrons faire avec les 

livres que vous n(ou)s envoirrez», διαβεβαίωνε ό Souciet τον αδελφό του.21 

"Αλλωστε, ή επιλογή τών βιβλίων δεν ήταν τυχαία. Ή ίδια ή γαλλική πα

ροικία τής μακεδόνικης σκάλας αποτελούσε τον πρώτο στόχο τών μισιονα-

ρίων, καθώς ανάμεσα στα μέλη της βρίσκονταν και προτεστάντες* αυτούς 

τους ((ούγενότους» σκόπευαν να επηρεάσουν και να επαναφέρουν στους 

15. Στο ί'διο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 1727. 

16. Στο ί'διο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 16 Μαίου 1729. 

17. Στο ί'διο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 1729. 

18. Στο ί'διο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 1729. 

19. Στο ί'διο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 20 Όκτωβρ ίου/3 Νοεμβρίου 1729. 

20. Στο ί'διο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 16 'Απριλίου 1732. 

21. Στο ί'διο, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 16 Μαίου 1729. 
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κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τα έργα τών Bossuet, Brueys 

και Nicole πού είχαν παραγγείλει: 

«[...] I!Exposition de la doctrine catholique par Mr. Bossuet car nous 

trouvons ici assez fréquemment des hugenots; il y a même 4 ou 5 
marchands établis ici, qui sont de cette race; 4 paroissent bien 
catholiques et le sont; le 5e. est enragé dans son hérésie et y retient un 
sien neveu. Il y a encore un fort bon petit livre pour ramener ces gens-
là, que j'ai vu ici, intitulé, ce me semble, Examen des causes de la 
séparation des Prétendus Réformez. L'auteur est un nommé Bruys 
avocat à Montpellier, converti. Je crois que le livre a été imprimé chez 
Cramoisy. Vous pouvez aussi nous acheter, si vous avez de quoi, Les 
Préjugez Légitimes de Mr. Nicole contre les Prétendus Réformez, ou 
quelque autre petit ouvrage semblable, à la portée d'un Séculier.»22 

Ή δράση τών μισιοναρίων δεν περιοριζόταν ασφαλώς μόνο στους Γάλ

λους προτεστάντες. Ή παραγγελία τών «ευλαβειών» («petits livres de 

devotion» ή «petits livres de piété») —βιβλίων διαδεδομένων εκείνη την 

εποχή— στα ιταλικά και στα νέα ελληνικά μαρτυρεί το ενδιαφέρον τών Ί η -

σουιτών της Θεσσαλονίκης και για τις άλλες έθνο-θρησκευτικές ομάδες του 

τοπικού πληθυσμού και ιδιαίτερα για τους 'Έλληνες* μάλιστα αξίζει να ση

μειωθεί οτι οι «ευλάβειες» ήταν εκδόσεις πού απευθύνονταν στο λαό και οχι 

στους διανοούμενους.23 Ή ειδολογική εξέταση τών βιβλίων δεν εκφράζει 

βέβαια μόνο τή σχέση τών μισιοναρίων με τήν τοπική κοινωνία, άλλα και 

τις προσωπικές ανάγκες τους. Ό J.-B. Souciet ζητά επανειλημμένα τήν 

αποστολή μικρών άλμανάκ,24 φανερώνοντας έτσι τήν ανάγκη οργάνωσης 

του χρόνου και ανάγνωσης μή εκκλησιαστικών κειμένων στις ελεύθερες 

ώρες. 

Ή επιλογή τών εντύπων καθορίζεται ως ενα βαθμό και άπό τή βιβλιο

γραφική ενημέρωση. Στο προηγούμενο απόσπασμα ό Souciet μάς πληρο

φορεί δτι ενα άπό τα βιβλία εναντίον της Μεταρρύθμισης τό είχε δει στή 

22. Στο ίδιο. 

23. Μ. Φώσκολος, «Τα "Φραγκοχιώτικα" βιβλία: Παράγοντας της θρησκευτικής 

και κοινωνικής διαμόρφωσης τών καθολικών κοινοτήτων Κυκλάδων», Το βιβλίο στις 

προβιομηχανικές κοινωνίες. Πρακτικά του Α'Διεθνούς Συμποσίου του Κέντρου Νεοελ

ληνικών 'Ερευνών, 'Αθήνα 1982, σ. 222 κ.έ. 

24. AJPP, Fonds Brotier, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 16 Μαίου και 9 Αυγού

στου 1729, και Σμύρνη, 30 'Ιουλίου και 16 Νοεμβρίου 1733. 
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Θεσσαλονίκη. Το σχόλιο του στην ίδια επιστολή για τον ((άθεϊστή» συγγρα

φέα ενός ολλανδικού Mercure —πού είχε γράψει, τον Ιανουάριο του 1729, 

την ψευδή είδηση δτι δύο Ιταλοί Ιησουίτες έγιναν μουσουλμάνοι στή μακε

δόνικη πρωτεύουσα— μαρτυρεί επίσης μιά, έστω στοιχειώδη, ενημέρωση 

για τις νέες εκδόσεις. Μερικές άλλες αναφορές του Γάλλου μισιοναρίου απο

καλύπτουν και τήν κυκλοφορία του δυτικού βιβλίου στην πόλη, τουλάχιστον 

στον στενό κύκλο της φράγκικης παροικίας. 'Αναφέρονται, για παράδειγμα, 

οι εντυπώσεις άπό τή δημόσια ανάγνωση των έργων του πρώην όρατορια-

νού Gautier, του όποιου ό πατέρας ήταν έμπορος εγκατεστημένος εκεί: 

«llEcrit nous a paru bon, mais un peu métaphysique; ce qui no(u)s à fait 
rire de nos bons marchands, qui croioient ou plustost faisoient semblant 
de croire l'entendre. Mais il n'a pas été fait pour des personnes co (mm) e 
eux».25 Σημειώνεται, τέλος, ή περίπτωση του Des Roches, ίχολού^ου του 

Γάλλου πρέσβη, πού ζούσε πολλούς μήνες στή Θεσσαλονίκη και είχε φέρει 

μαζί του το πεντάτομο Dictionnaire universel de Trévoux26 και προφανώς 

και άλλα έργα. 

Οι παραγγελίες βιβλίων έξαρτόνταν πρωτίστως άπό τις οικονομικές 

δυνατότητες της ιησουίτικης μονής. Τα γράμματα του J.-B. Souciet αφή

νουν να εννοηθεί δτι αρκετά άπό τα έντυπα, πού έλαβαν οι 'Ιησουίτες άπό το 

1727 ως τό 1732, αγοράστηκαν με τό ποσό των 150 λιβρών και 10 σολδίων 

(ή περίπου 50 ecus) πού είχαν στείλει αρχικά. Πάντως, ό Souciet συμβού

λευε τον αδελφό του, σε περίπτωση πού τα χρήματα αυτά δεν αρκούσαν, να 

χρησιμοποιήσει τό ποσό πού θα απέφερε ή πώληση στό Παρίσι τής συλ

λογής αρχαίων νομισμάτων τού Χιώτη καθολικού Α. Girardin, δραγουμά-

νου τού γαλλικού προξενείου Θεσσαλονίκης* οι μισιονάριοι θα επέστρεφαν 

αργότερα τό ποσό στους δικαιούχους του.27 Ωστόσο, δύο χρόνια μετά, τα 

χρήματα πού είχαν σταλεί για τήν αγορά των βιβλίων δεν είχαν ακόμη εξαν

τληθεί, αφού ό ηγούμενος J.-Β. Gresset παρακαλούσε τόν Ε. Souciet να πα-

25. Στο ί'διο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 16 Μαίου 1729. Πρόκειται για το έργο 

Lettre pastorale de... l'illustrissime... évêque de Marseille (Henry-François Xavier de 

Belsunce de Castelmoron), aux Ecclésiastiques de son Diocèse qui persistent encore 

dans leur Appel de la Constitution Unigenitus au futur Concile général, en leur 

adressant la Rétractation qu'a fait du même Appel un de leurs Anciens Confrères 

(Gautier) accompagnée d'un Ecrit dans lequel il expose luy-même les motifs de sa 

Rétractation (28 nov. 1728), Μασσαλία χ.χ. 

26. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 1726. 

27. Στο ίδιο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 1727. 
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ραγγείλει μια ασημένια θήκη για "Αγιο Μύρο αξίας 15-20 ecus, πληρώνον

τας την με τα χρήματα πού περίσσευαν.28 Τα χρήματα αυτά ανέρχονταν, 

πριν άπο την αποστολή του τελευταίου δέματος με βιβλία, στο ποσό των 59 

λιβρών, 18 σολδίων και 6 δηναρίων.29 Ανεξάρτητα άπο αυτό, ό J.-B. Souciet 

πρότεινε στον αδελφό του, αν δεν τον ενδιέφεραν τα εξι αρχαία νομίσματα 

πού ό ηγούμενος Gresset του είχε στείλει, να τα πουλήσει και στη συνέχεια 

να αγοράσει μερικά βιβλία για λογαριασμό τους.30 

Στις 31 Μαίου 1733, ό Souciet αναχώρησε για τη Σμύρνη31 και θα πρέ

πει να θεωρούμε βέβαιο οτι ή ιησουίτικη μονή της Θεσσαλονίκης δεν συνέ

χισε να προμηθεύεται βιβλία άπο το Παρίσι, τουλάχιστον με την ίδια συ

χνότητα. Ή κατάσταση αύτη δεν άλλαξε με την επιστροφή του J.-B. 

Souciet, τέσσερα χρόνια αργότερα, καθώς είχε αρχίσει μια δύσκολη οικονο

μικά περίοδος για τήν εκεί ιησουίτικη κοινότητα, λόγω της απόφασης να 

μετοικήσει στον Φραγκομαχαλά και των σημαντικών δανείων πού είχε συ

νάψει γι' αυτό το λόγο. «Nous ne sommes pas en état d'acheter des livres», 
δήλωνε τότε ό Souciet.32 Παρ' δλα αυτά, διαπιστώνοντας δτι έλειπαν αρκε

τοί τόμοι άπο τα πολύτομα έργα της μοναστηριακής βιβλιοθήκης, ζητούσε 

και πάλι άπο τον αδελφό του να στείλει ορισμένα βιβλία (Παράρτημα III)* 

παράλληλα, παρακαλούσε τον Ιησουίτη Le Camus, ό όποιος είχε ευεργετή

σει επανειλημμένα τή μοναστική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, να χορηγή

σει το απαιτούμενο ποσό.33 Άλλα ό θάνατος του J.-B. Souciet, λίγους μήνες 

μετά,34 έθεσε τέλος στή νέα αυτή προσπάθεια εμπλουτισμού της βιβλιοθή

κης. Πάντως, τή στιγμή της κατάργησης του τάγματος τών Ίησουιτών, το 

ρωμαιοκαθολικό μοναστήρι της Μακεδονίας διέθετε ήδη αρκετά βιβλία* συγ

κεκριμένα, περίπου διακόσιους τόμους.35 

28. Στο ίδιο, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 1729. 

29. Στο ίδιο, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 1730. 

30. Στο ίδιο, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 20 Όκτωβρίου/3 Νοεμβρίου 1729. 

31. Στο ίδιο, J.-Β. Souciet, Σμύρνη, 30 'Ιουλίου 1733. 

32. Στο ίδιο, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 1737. 

33. Στο ίδιο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 1737 και 20 Ιανουαρίου 

1738. 

34. Ροΰσσος-Μηλιδώνης, 'Ιησουίτες, δ.π., σ. 287, 289. 

35. Τα στοιχεία ενός συνοπτικού καταλόγου τών βιβλίων πού βρίσκονταν στην 

ιησουίτικη μονή, το 1773, δημοσιεύω στο άρθρο μου ((Μία ρωμαιοκαθολική μονή στην 

'Οθωμανική Αυτοκρατορία: εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία τών Ίησουιτών της 

Θεσσαλονίκης (1706-1773)», Τά Ιστορικά 30 ('Ιούνιος 1999), 75-78. 
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ΟΙ Ιησουίτες καΐ η αναζήτηση χειρογράφων 
,νΑν το έντυπο βιβλίο ανταποκρινόταν βασικά στα λειτουργικά, κατηχητικά 

και εκπαιδευτικά καθήκοντα των Ίησουιτών, το χειρόγραφο ικανοποιούσε 

κυρίως τις συλλεκτικές τους διαθέσεις. Ό J.-B. Souciet, ήδη πριν άπό τήν 

άφιξη του στή Θεσσαλονίκη, είχε λάβει οδηγίες άπο τον αδελφό του να 

ερευνήσει τήν περιοχή για τήν ενδεχόμενη ύπαρξη σπάνιων αντικειμένων 

(((curiositez naturelles et anciens monuments»), ιδιαίτερα αρχαίων νομι

σμάτων και χειρογράφων. Ωστόσο, οι σχετικές πληροφορίες πού οι Ιησου

ίτες της Κωνσταντινούπολης είχαν δώσει στον μισιονάριο, πριν άπο τήν 

αναχώρηση του για τή Μακεδονία, ήταν απογοητευτικές: «il ne paroissoit 

presque plus rien, dont on n'eût déjà parlé».36 

Οι ελπίδες του αναπτερώθηκαν δταν, φτάνοντας στή Θεσσαλονίκη, κά

ποιος έμπορος του ανέφερε δτι μεγάλος αριθμός χειρογράφων υπήρχε στο 

"Αγιον "Ορος. 'Έκρινε Ομως δτι ενα ταξίδι εκεί θά ήταν μάλλον άκαρπο, 

καθώς είχε διαβάσει τή λεπτομερή αναφορά του Braconnier για τήν επίσκε

ψη του στον "Αθω, είκοσι χρόνια πριν, στην όποια το θέμα των χειρογρά

φων αποσιωπούνταν* άπό το γεγονός αυτό συμπέρανε δτι οι μοναχοί δεν θά 

φανέρωναν ούτε στον ίδιο τό περιεχόμενο των βιβλιοθηκών τους. Ή παραγ

γελία ενός καταλόγου των χειρογράφων μέσω ενός Εβραίου δανειστή των 

μοναστηριών προέβαλλε ώς ή μοναδική λύση* άλλα στην περίπτωση αυτή 

έπρεπε νά δωροδοκήσουν τόσο τους μοναχούς δσο και τό δανειστή τους, 

«un des grands usuriers qui soit sous le ciel».37 "Ενα χρόνο αργότερα, οι φι

λικές σχέσεις τών Ίησουιτών με τον προύχοντα της Θεσσαλονίκης Μαλάκη 

υπέδειξαν μια καλύτερη λύση και ή επιτυχία του δεύτερου αυτού σχεδίου 

φαινόταν εξασφαλισμένη: 

«J'espère vous envoyer dans peu de tems le catalogue des manuscripts 
des monastères du Mont-Athos», έγραφε ό Souciet. «Nous nous sommes 

addressez p(ou)r cela au grand Econome de l'Église de Salonique, cousin 
germain de Mr. Malaqui [,..]».38 

Συγκεκριμένα, ό μέγας οικονόμος της μητρόπολης Θεσσαλονίκης είχε 

36. Omont, ο.π., σ. 725. 

37. Στο ι8ιο, σ. 726. 

38. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 1727. 
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διαβεβαιώσει τους Ιησουίτες Οτι θα έγραφε στους 'Αγιορείτες για το θέ

μα.39 Άλλα ή αποτυχία της διαμεσολάβησης αύτης θεωρούνταν δεδομένη 

δύο χρόνια μετά: ((Ces moines non seulement ne laissent voir leurs livres à 
presque personne, mais n'en veulent pas donner le catalogue».40 Ή πληρο

φορία πού είχε λάβει στο μεταξύ ό Souciet για τη δυσκολία του ίδιου του 

πατριάρχη Ιεροσολύμων, πριν άπό μερικά χρόνια, να δει τις βιβλιοθήκες 

των αθωνικών μοναστηριών εξανέμιζε οποιαδήποτε ελπίδα.41 Λίγους μήνες 

αργότερα, ή αποτυχία αυτή αντισταθμίστηκε άπο τήν απόκτηση ενός κατα

λόγου ελληνικών βιβλίων τής μονής Σινά, πού ένας Πολωνός μοναχός 

έστειλε στον Γάλλο μισιονάριο, μέσω του εξόριστου στή Θεσσαλονίκη άτα-

μάνου τών Κοζάκων.42 

Ό αφέντης Μαλακής 

Τα παραδείγματα δανεισμού εντύπων άπό έναν 'Έλληνα καθολικό και πα

ραγγελίας περιορισμένου αριθμού «ευλαβειών» στα νέα ελληνικά συνιστούν 

ασφαλώς ενδείξεις για τήν επαφή τών μισιοναρίων, μέσω τού βιβλίου, με 

τόν ελληνόφωνο πληθυσμό. Μένοντας σ' αυτές τις ενδείξεις, θα μπορούσε 

κανείς να υποθέσει ότι ή επαφή περιοριζόταν στο χώρο τής μικρής καθο

λικής ενορίας και δτι αφορούσε τους λιγοστούς 'Έλληνες καθολικούς τής 

Θεσσαλονίκης (Χιώτες, Κυκλαδίτες ή Επτανήσιους). Άλλα ή περίπτωση 

τής οικογένειας Μαλάκη αποδεικνύει ότι δεν υπήρχαν Ορια στεγανά ανάμε

σα στις διαφορετικές χριστιανικές ομάδες τής πόλης και Οτι τό βιβλίο, έντυ

πο ή χειρόγραφο, αποτελούσε κατ' εξοχήν αφορμή και δίαυλο επικοινωνίας. 

Ή οικογένεια Μαλάκη μα ρ τυ ρ είτα ι στή Θεσσαλονίκη άπό τις αρχές 

τού 16ου αιώνα και κατάγεται μάλλον άπό τήν ομώνυμη βυζαντινή οικογέ

νεια* μέλη της αναφέρονται στις πηγές ως κάτοχοι τών σημαντικότερων 

εκκλησιαστικών και πολιτικών αξιωμάτων (επίσκοποι, μεγάλοι οικονόμοι, 

39. Omont, ο.π., σ. 727. 

40. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 1729. 

41. Omont, ο.π., σ. 731. Ή πληροφορία αύτη δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα" ό Χρύσανθος Νοταράς επισκέφθηκε το "Αγιον 'Όρος, μάλλον το 1716, 

και συνέταξε κατάλογο τών χειρογράφων τών μοναστηριακών βιβλιοθηκών. Βλ. Πηνε

λόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Πρόδρομος του Νεοελλη

νικού Διαφωτισμού ['Ανάλεκτα της Καθ' Ήμας Ανατολής, αρ. 6], 'Αθήνα 1999, σ. 72-

73, 220,228-229. 

42. Omont, ο.π, σ. 733-736. 
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πρόκριτοι,), μέχρι τον 19ο αιώνα, και ώς πρόσωπα με επιχειρηματική δρα

στηριότητα (αγορά και πώληση ακινήτων) στην ίδια πόλη.43 

Ό αναφερόμενος στην ιησουίτικη αλληλογραφία Μαλακής δεν αποτε

λεί εξαίρεση ώς προς τή θέση του στην τοπική κοινωνία: (([...] un Grec des 

meilleurs familles de cette ville, nommé afendi, c'est à dire Seigneur ou 
Mr. Malaki. Il est cousin germain du grand oeconome de l'Église cathé
drale [...]».44 Ωστόσο, ή επιχειρηματική δραστηριότητα του ξεπερνούσε 

κατά πολύ τα δρια της Θεσσαλονίκης: «[...] des effets qu'il avoit sur un 

vaisseau qui avoit été pris par un François [...] une somme d'argent qu'il 
avoit sur un vaisseau françois et qui fut prise il y a quelques années contre 
toutes les règles par les Turcs à Alexandrie».45 Τεκμήριο της δράσης του σε 

διεθνές επίπεδο συνιστά, άλλωστε, και το γεγονός οτι δύο φορές πήγε ό 

ίδιος προσωπικά στή γαλλική Αυλή, ζητώντας αποζημίωση για τα προη

γούμενα χαμένα εφοπλιστικά κεφάλαια του. Μάλιστα, τήν πρώτη φορά 

(1713-1714) τό αίτημα του ικανοποιήθηκε από τόν Λουδοβίκο ΙΔ', ενώ τή 

δεύτερη (1727-1729) ό υπουργός του έδωσε μόνο 150 ecus για τα έξοδα του 

ταξιδιού του* ή ευνοϊκή αυτή μεταχείριση άπό τή γαλλική κυβέρνηση οφει

λόταν εν μέρει στις συστάσεις των ίησουιτών ηγουμένων της Θεσσαλονίκης 

F. Braconnier καί].-Β. Gresset. 

Οι σχέσεις της οικογένειας Μαλάκη —οικογένειας ορθόδοξων όφικια-

λίων— με τους ρωμαιοκαθολικούς μισιονάριους δεν ήταν απλώς φιλικές. Ό 

J.-B. Souciet, μιλώντας για τόν Μαλάκη και για τόν πρώτο εξάδελφο του, 

μέγα οικονόμο της μητρόπολης Θεσσαλονίκης, έγραφε: «Ces M(essieu)rs et 

43. Στις αρχές του 16ου αι., κάποιος «στηβλος μαλακυς» υπογράφει Ινα έγγραφο 

της μητρόπολης Θεσσαλονίκης ώς ένας άπό τους ((άρχοντες της πολιτείας»- βλ. Ευθύ

μιος Διονυσιάτης - Στ. Π. Κυριακίδης, «Έγγραφα της 'Ιεράς Μονής του Άγιου Διονυ

σίου άφορώντα εις αγνώστους ναούς της Θεσσαλονίκης», Μακεδόνικα 3 (1953-1955), 

366, 375. Μετά τα μέσα του 16ου αι., ένας πρώην μητροπολίτης Βέροιας ((παπα-Θεοφά-

νης γιος Μαλάκη» πραγματοποιεί αγορές και μεταβιβάσεις ακινήτων στή Θεσσαλονίκη* 

βλ. Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρα

τίας, 1430-1912 [Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη, αρ. 61], Θεσσαλονίκη 1983, σ. 256. Το 1821, 

ό Χαϊρουλλαχ έφέντης γνώρισε στή φυλακή τον «πρόκριτο των άπιστων και μουτεβελή 

τής μητρόπολης Θεσσαλονίκης Μαλάκη έφέντη»· βλ. Α. Παπάζογλου, « Ή Θεσσαλονί

κη κατά τον Μάιο του 1821», Μακεδόνικα 1 (1940), 426. Για πρόσωπα τής οικογένειας 

Μαλάκη κατά τή βυζαντινή περίοδο βλ. τα λήμματα 16448 κ.έ. στο Prosopographisches 

Lexicon der Palaiologenzeh. 

44. AJPP, Fonds Brotier, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 12 Μαίου 1727. 

45. Στο ίδιο. 
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d'autres de leurs parens sont d'honnêtes gens, catholiques du rit grec, et 
affectionez aux Latins et à la France»* και παρακαλώντας τον αδελφό του 

να βοηθήσει τον Μαλακή κατά τη διαμονή του στο Παρίσι πρόσθετε: «Cela 

poura contribuer à affermir dans la catholicité cette famille».46 Ό δυτικός 

προσανατολισμός της οικογένειας Μαλακή, ή τουλάχιστον ορισμένων με

λών της, δεν ήταν εμφανής μόνο στην ούνίτικη, ή έστω φιλοκαθολική, χρι

στιανική πίστη τους, άλλα και στην παιδεία τους* ή γλωσσομάθεια του Μα

λακή ήταν, κατά τον Souciet, μια επιπλέον απόδειξη για τήν αφοσίωση της 

οικογένειας του στην καθολική Δύση: ((Celui que vous devez voir par le ita

lien et un peu latin», σημείωνε.47 Παράλληλα ό Μαλακής διάβαζε και κα

τανοούσε με τέτοια ευκολία τα ελληνικά χειρόγραφα, πού ό μισιονάριος θε

ωρούσε ότι είχε βρει στο πρόσωπο του τον κατάλληλο δάσκαλο: ((Je ne serai 

pas fâché d'entretenir quelque commerce avec lui pour apprendre à lire les 
manuscripts grecs, qu'il lit bien et les entend».48 Οι πληροφορίες αυτές για 

τήν παιδεία του Μαλάκη δίνουν μιαν άλλη διάσταση στις εντυπώσεις τις 

όποιες ό ίδιος ό Souciet καταγράφει για τή βιβλιοθήκη του* δείχνουν σαφώς 

ότι τό βιβλίο δεν αντιπροσώπευε για τον 'Έλληνα προύχοντα μόνο κοινω

νικό σύμβολο αλλά και χρηστικό αντικείμενο: 

«Je vis aussi la bibliothèque de Mr Malaki, qui est belle pour ces pays-cy 
Il a tous les plus célèbres Pères grecs, d'assez bonne édition, toute 
l'Histoire byzantine, de l'Imprimerie royale, quelques historiens grecs et 
livres italiens.»49 

Ή αναζήτηση χειρογράφων άπό τους Ιησουίτες της Θεσσαλονίκης και 

στή συνέχεια τα δύο ταξίδια στή Γαλλία τόνωσαν τό ενδιαφέρον του Μαλά

κη για τό βιβλίο, τό οποίο όμως αυτή τή φορά στράφηκε περισσότερο προς 

άλλη κατεύθυνση, προς τή θεώρηση του χειρόγραφου βιβλίου ως είδους 

εμπορίου. Οι συναντήσεις του 'Έλληνα προύχοντα στό Παρίσι, κατά τό δεύ

τερο ταξίδι του, με τους Fourmont και Sevin, οργανωτές της γαλλικής 

αποστολής στην 'Ανατολή για τήν αναζήτηση χειρογράφων και αρχαίων νο

μισμάτων, καθώς και με τους Ιησουίτες του Κολεγίου «Louis Le Grand», 

συνέβαλαν προφανώς αρκετά σ' αυτή τήν εξέλιξη* οι τελευταίοι του είχαν 

46. Στο ίδιο. 
47. Στο ίδιο. 
48. Omont, 6.π., σ. 730. 
49. Στο ΐ$ιο. 
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δώσει μάλιστα και έναν κατάλογο με χειρόγραφα προς αναζήτηση και του 

είχαν πει ότι, αν ανακάλυπτε το έργο ενός ποιητή, θα εξασφάλιζε 15.000 λί

βρες. Καθοριστική θα ήταν, επίσης, και ή συνάντηση του με τον πρώην 

Ίβηρίτη μοναχό Άββακούμ, ό οποίος είχε φύγει οριστικά στή Δύση, έχοντας 

μαζί του χειρόγραφα προς πώληση, και βρισκόταν τότε στο Παρίσι, επειδή 

οι γαλλικές αρχές δέν του επέτρεπαν να μεταβεί στην 'Ολλανδία μέ τα χρή

ματα πού είχε κερδίσει. Το ενδιαφέρον του Μαλάκη για το εμπόριο χειρο

γράφων μετά άπό τις συναντήσεις αυτές ήταν έκδηλο: «Cela l'a mis en goût», 
διαπίστωνε ό Souciet, βλέποντας τον 'Έλληνα προύχοντα, λίγο μετά τήν 

επιστροφή του άπό τή Γαλλία, να θέτει προς πώληση αρκετά χειρόγραφα 

και επιπλέον σέ υψηλές τιμές.50 Μερικά άπό τα χειρόγραφα πού ό μισιονά-

ριος είδε τότε στο σπίτι του Μαλάκη αγοράστηκαν αργότερα μάλλον άπό 

τον εμπορο-άντιπρόσωπο των Fourmont και Sevin στή Θεσσαλονίκη, κα

θώς βρίσκονται σήμερα στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.51 

Ό άταμάνος των Κοζάκων 

'Όταν ό Y.-J. Dumon διάβασε, αρκετά χρόνια πριν, το όνομα του αναδόχου 

«ΜΓ. Le Conte D'Orlik general des Cozaques» στις σελίδες του μητρώου 

βαπτίσεων της καθολικής εκκλησίας Θεσσαλονίκης, μή μπορώντας να εξη

γήσει τήν παρουσία του προσώπου αυτού στην πόλη, αναρωτιόταν αν επρό

κειτο για πραγματικό στρατηγό των Κοζάκων ή γιά έναν περίεργο και μυ

στηριώδη τυχοδιώκτη.52 Ωστόσο, ή απάντηση στο ερώτημα του υπήρχε 

ήδη στή βιβλιογραφία, αφού είχε δημοσιευθεί το σουλτανικό φιρμάνι γιά 

τήν εγκατάσταση του αξιωματούχου αυτού στή μακεδόνικη πρωτεύουσα53 

και είχε παρουσιαστεί το ημερολόγιο πού κρατούσε εκεί.54 

Ό Pylyp Orlyk, τσέχικης ευγενικής καταγωγής, εγκαταστάθηκε στή 

Θεσσαλονίκη το 1722 και παρέμεινε ως τό 1734. Δέν ήταν ή πρώτη φορά 

πού ζούσε γιά μεγάλο διάστημα στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά τή 

50. Omont, ο.π., σ. 728-731. 

51. 'Ακριβέστερα πρόκειται για τα χειρόγραφα μέ τα στοιχεία ταξινόμησης Ms. grec 

1244 και 1393* βλ. στο ίδιο, σ. 729-730. 

52. Y.-J. Dumon, «Το μητρώον βαπτίσεων της καθολικής εκκλησίας Θεσσαλονίκης 

(1702-1727)», Μακεδόνικα 11 (1971), 54, 56, 66. 

53. Ι. Κ. Βασδραβέλλης (έπιμ.), Ιστορικά 'Αρχεία Μακεδονίας, τ. Α', Αρχείον Θεσ

σαλονίκης, 1695-1912 [Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη, άρ. 13], Θεσσαλονίκη 1952, σ. 169. 

54. Borschak, ο.πι, σ. 52-60. 
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μάχη της Poltava και τη νίκη του Μεγάλου Πέτρου (1709), είχε καταφύγει 

εκεί ακολουθώντας την τύχη του ηττημένου Καρόλου IB' της Σουηδίας και 

του συμμάχου του άταμάνου των Κοζάκων Mazepa* διαδέχτηκε τον τελευ

ταίο μετά το θάνατο του και ως εξόριστος ηγέτης ανέπτυξε στη συνέχεια 

έντονη δραστηριότητα σε διπλωματικό και στρατιωτικό πεδίο για την απε

λευθέρωση των Κοζάκων άπό τους Ρώσους. Στό πλαίσιο αυτής της δρα

στηριότητας, και συγκεκριμένα στην προσπάθεια του να οργανώσει μια 

άντιρωσική συμμαχία στην Ευρώπη, βρέθηκε για δεύτερη φορά στην οθω

μανική επικράτεια. Ή Υψηλή Πύλη του εξασφάλισε διαμονή, αρχικά στις 

Σέρρες και στή συνέχεια στή Θεσσαλονίκη, και του χορήγησε ενα ετήσιο 

ποσό περίπου 4.000 λιβρών για τή συντήρηση του, αποφεύγοντας ουσια

στικά να τόν δεχθεί στην Κωνσταντινούπολη και να συζητήσει το θέμα της 

συμμαχίας εναντίον του τσάρου* ό κόμης Orlyk έμεινε δώδεκα χρόνια στή 

Μακεδονία αναμένοντας τή σχετική σουλτανική πρόσκληση.55 

Ή κατοικία του άταμάνου των Κοζάκων αποτελούσε στή Θεσσαλονί

κη έναν πόλο έλξης των επιφανών πολιτών της* ό μητροπολίτης, οι ηγούμε

νοι του Άγιου 'Όρους, οι Γάλλοι 'Ιησουίτες και οι προξενικές αρχές ήταν 

συχνά προσκεκλημένοι εκεί.56 ((Le Comte Orlyk est d'ailleurs extêmem(en)t 
poli et honnête», βεβαιώνει ό Souciet. «Nous le voyons de tems en tems, 

et il no(u)s invite à manger plus souv(en)t)).57 Ή κοινωνικότητα του εξόρι

στου ηγέτη δεν αντικατοπτριζόταν μόνο στην τοπική κοινωνία* διατηρούσε 

παράλληλα αλληλογραφία, στα λατινικά, στα γαλλικά, στα πολωνικά και 

55. Στο ϊ8ιοη σ. 52-55. Την πληροφορία για το ύψος του χρηματικού ποσοΰ πού ή 

Υψηλή Πύλη χορηγούσε ετησίως στον P. Orlyk μας δίνει ό Souciet, ό όποιος παραθέτει 

και τα έξης βιογραφικά στοιχεία για τον άταμάνο των Κοζάκων: «Il y a ici depuis 

quelques années un Comte Orlyk Général et Chef d'une partie des Cosaques, qui a, je 

pense, succédé en cette dignité au Général Mazeppa. Il est Prince Souverain de la 

moitié des Cosaques, avec quelque dépendance des Moscovites. Or co(mm)e il a 

toujours suivi le parti du feu Roy de Suède, avec lequel il se sauva de la bataille de 

Pultowa, et a toujours demeuré à Bender et ailleurs jusqu'à la mort de ce Prince, le Czar 

s'empara de ses états, et il n'a pu y retourner, ni en Pologne depuis ce tems-là, quoiqu'il 

ait un fils Capitaine des Gardes du Roy Auguste». Βλ. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. 

Souciet, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 1726. Την αναχώρηση του Orlyk από τή Θεσσα

λονίκη, στις 25 Μαρτίου 1734, αναφέρει και ό Βενετός ύποπρόξενος της πόλης Ο. 

Caldana* βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, Μνημεία μακεδόνικης ιστορίας [Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη, 

αρ. 7], Θεσσαλονίκη 1947, σ. 286. 

56. Borschak, ο.π., σ. 56. 

57. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 1726. 
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στα ρουθηνικά, με γνωστούς πολιτικούς και εκκλησιαστικούς αξιωματού

χους της εποχής του, δίνοντας έτσι το παρόν του στη διεθνή πραγματικότη

τα. Ό βασιλιάς τής Σουηδίας, ό πρωθυπουργός τής Πολωνίας, ό δούκας του 

Holstein, ό μεγάλος βεζίρης, ό χάνος τής Κριμαίας, οι πρέσβεις τής 'Αγ

γλίας και τής Γαλλίας στην Όθωμανική Αυτοκρατορία, ό πατριάρχης 'Ιε

ροσολύμων και οι 'Ιησουίτες τής Κωνσταντινούπολης και τής Σμύρνης πε

ριλαμβάνονταν ανάμεσα στα πρόσωπα με τα όποια αλληλογραφούσε.58 ((II 

est en relation avec le Roy Stanislas, dont il receut il y a qu(elques) jours 

une réponse toute de la main de ce Prince»,59 μαρτυρεί ό Γάλλος μισιονά-

ριος, δηλώνοντας την έκπληξη του για το γεγονός ότι ό γνωστός του κόμης 

Orlyk λάμβανε επιστολές γραμμένες άπό το χέρι τών ίδιων τών βασιλέων. 

Ό P. Orlyk, γεννημένος άπό μητέρα ορθόδοξη και πατέρα καθολικό, θα 

είχε αναμφίβολα ευρεία αντίληψη για τα θρησκευτικά ζητήματα. Ό Ε. 

Borschak, μελετώντας τα κείμενα του P. Orlyk και στηριζόμενος σε μια 

σειρά έμμεσων αναφορών του άταμάνου ως προς τις θρησκευτικές πεποιθή

σεις του, καταλήγει στο συμπέρασμα δτι ό ηγέτης τών Κοζάκων έγινε στην 

πορεία ουνίτης και δτι αυτό δεν τόλμησε ποτέ να τό δηλώσει ανοιχτά, 

καθώς θα προκαλούσε τους ορθόδοξους υπηκόους του και θα έδινε ενα επι

πλέον όπλο στον τσάρο για να τον πολεμήσει. Ό μελετητής του Orlyk δια

τυπώνει παράλληλα τήν εξής ελπίδα: (des archives de l'ordre des Jésuites 
gardent peut-être quelque document à ce sujet».60 Οι σχετικές πληροφορίες 

τών ιησουίτικων αρχείων είναι πράγματι αποκαλυπτικές: 

«Ce seigneur est le meilleur homme du monde, bon catholiq(ue) 

quoique du rit grec, fort appliqué à la lecture depuis qu'il est ici, bien 
instruit de la religion et même de la controverse contre les Grecs 
schismatiques qu'il réduit souvent au silence, quoiqu'il les ménage de 
peur qu'ils ne lui nuisent à la Porte Ottomane. Il va ordinairem(en)t à 
l'Église Cathédrale des Grecs, mais non pas lorsqu'ils prononcent 
quelque excommunica(ti)on contre les Latins. [...] Il vient de tems en 
tems à n(ot)re chapelle surtout à nos grandes fêtes, co (mm) e à celle du 
Sr. Sacrement & celle de Sü. Louis, qui en est le patron, il entendit le 
panégyriq(ue) que j'en fis.»61 

58. Borschak, O.K., σ. 57-58. 

59. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 1726. 

60. Borschak, O.K., σ. 58-60. 

61. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 1726. 
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Πέρα άπό τη θρησκευτική ταυτότητα του άταμάνου των Κοζάκων, το 

προηγούμενο απόσπασμα μαρτυρεί και την αφοσίωση του στο διάβασμα 

(fort appliqué a la lecture). ''Αλλωστε, οι άριστες επιδόσεις του στο ορθόδο

ξο Κολέγιο «Petro Mohyla» του Κιέβου και ή δημοσίευση πανηγυρικών στα 

πολωνικά62 δείχνουν την αγάπη του για τα γράμματα άπό πολύ νωρίς. Οι 

αναγνωστικές προτιμήσεις του στή Θεσσαλονίκη καθορίζονταν σε μεγάλο 

βαθμό άπό τις θρησκευτικές ανησυχίες του* ό δανεισμός θεολογικών βι

βλίων άπό τους Ιησουίτες, οι επισκέψεις στις βιβλιοθήκες τών Ελλήνων 

προυχόντων και ή ανάγνωση ελληνικών πατερικών κειμένων, όπως του Ι ω 

άννη Χρυσοστόμου, και εκκλησιαστικής ιστορίας —ιδιαίτερα έργων για τό 

σχίσμα— σημειώνονται συχνά στο ημερολόγιο του.63 Τό ενδιαφέρον του για 

τό σχίσμα τής χριστιανικής εκκλησίας θά τόν οδήγησε προφανώς και στο 

να μεταφράσει στα πολωνικά τό σχετικό έργο του Maimbourg [Louis 

Maimbourg, Histoire du schisme des Grec5, Παρίσι 1682]. Βέβαια, τό πο

λιτικό άξίωμά του δεν του επέτρεπε νά μένει και μακριά άπό τήν ειδησεο

γραφία* ενημερωνόταν λοιπόν για τις διεθνείς εξελίξεις μέσω τών γαλλικών 

και ολλανδικών εφημερίδων πού έφταναν στό μακεδόνικο λιμάνι.64 Ή ανα

ζήτηση σπάνιων χειρογράφων φαίνεται Οτι συνιστούσε επίσης μιά προσφιλή 

ενασχόληση του, λαμβάνοντας υπόψη τό γεγονός ότι ένας Πολωνός μοναχός 

του είχε στείλει έναν κατάλογο ελληνικών βιβλίων τής μονής Σινά.65 

Ό Πολωνός ακόλουθος 

Ή ακολουθία του εξόριστου ηγέτη τών Κοζάκων στή Μακεδονία περι

λάμβανε, Οπως μας πληροφορεί τό φιρμάνι τής εγκατάστασης του, οκτώ 
il fifi I t i r~\ 1 1 ~ / î \ 5 \ \ <Λ 

άτομα DD συγκεκριμένα ο κόμης (Jrlyk είχε κοντά του, έκτος απο τον οευ-

τερότοκο γιο του Mychajlo, και πέντε υπηρέτες.67 'Ένας άπό αυτούς, Πο

λωνός στην καταγωγή, («de la petite noblesse et du plus beau naturel 

qu'on puisse voir, plein de religion, de piété, de modestie et à l'esprit fort 
bon», βρισκόταν αρκετά χρόνια στό πλευρό του άταμάνου τών Κοζάκων 

62. Borschak, ο.π-., σ. 52. Συγκεκριμένα, ό P. Orlyk δημοσίευσε τους πανηγυρικούς 

Aleides Rossiyski, Βίλνιους 1695 και Hippomenes S3.rm3.cki, Κίεβο 1698. 

63. Στο LSLO, σ. 57-59. 

64.1/rò Γ&ο, σ. 57. 

65. Omont, ο.π., σ. 733-736. 

66. Βασδραβέλλης, ο.π-., σ. 169. 

67. Borschak, ο.π., σ. 56. 
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και αφού είχε υπηρετήσει, από την ηλικία των δέκα χρόνων, ενα συνταγ

ματάρχη του βασιλιά της Σουηδίας.68 Ή προσφορά του Πολωνού υπηρέτη 

στον κόμη Orlyk ήταν πολύτιμη κατά τή διαμονή του στή Θεσσαλονίκη, 

καθώς είχε μάθει τουρκικά «avec un travail infatigable, et le secours d'un 

Turc qu'il payoit» και ήταν ό άνθρωπος μέσω του όποιου ό κόμης επικοι

νωνούσε με τους 'Οθωμανούς.69 Ή γλωσσομάθεια του δεν περιοριζόταν 

μόνο στή γνώση της τουρκικής* αποτελούσε έτσι πολύτιμο συνεργάτη και 

για τους ιησουίτες μισιονάριους: (dl scait 4 ou 5 autres langues», γράφει 

ό J.-Β. Souciet, ((par le moyen desquelles il nous sert quelq(ues) fois 

à confesser diverses personnes, esclaves ou passans»70. Άλλα ή τελειοποί

ηση τής γνώσης τής τουρκικής θα εξυπηρετούσε και ενα φιλόδοξο στόχο 

του: 

«[...] il a appris le turc non seulem(en)t p(ou)r le service du Comte 

Orlyk mais aussi dans la veiie de pouvoir être un jour Interprète de cette 
langue auprès du Roy de Pologne. Il souhaite fort aprendre l'arabe, qui 
est nécessaire p(ou)r avoir une parfaite connoissance de la langue 
turque, mais il ne trouve ici aucun secours p(ou)r cela».71 

Για τήν εκμάθηση τής αραβικής γλώσσας, ό Πολωνός είχε παρακαλέ

σει τόν Souciet να παραγγείλει άπό τό Παρίσι, μέσω του αδελφού του, 

((quelque livre arabe qui soit aisé à entendre, co(mm)e l'Évangile ou 
quelq(ue) autre livre historiq(ue) ou facile de l'Écriture S(ain)te ou bien 
quelqu(e) autre livre qui ait le latin à côté». Ή παραγγελία ενός τέτοιου 

βιβλίου δεν συνιστούσε για τό Γάλλο μισιονάριο παρά ελάχιστη ανταπόδο

ση στον άνθρωπο πού εκούσια και συχνά τού παρέδιδε μαθήματα τουρ

κικών.72 Ή αρχική εκτίμηση τού J.-B. Souciet —«ces sortes de livres 

étoient fort rares et fort chers à Paris»— αποδείχτηκε μετέπειτα αληθινή* 

τό ζήτημα τής εξεύρεσης ενός αραβικού, ή έστω περσικού, έντυπου ή χειρό

γραφου βιβλίου στό Παρίσι μάταια επανήλθε αρκετές φορές στην άλληλο-

68. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 15 'Ιουλίου 1727. Ο Ρ. 

Orlyk αναφέρει, στο ημερολόγιο του κάποιον υπηρέτη του ονόματι Carol, ό οποϊος του 

ανήγγειλε το θάνατο του πάπα* Borschak, ο.π., σ. 59. 

69. AJPP, Fonds Broder, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 1726. 

70. Στο ί'διο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 1727. 

71. Στο ί'διο, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 1726. 

72. Στο ί'διο. 
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γραφιά των ίησουιτών αδελφών.73 Ό κύριος ενδιαφερόμενος είχε αγοράσει 

στο μεταξύ ενα χειρόγραφο αραβικό Ευαγγέλιο: 

«Le Polonois mon Maître [...] acheta il y a quelques mois un livre 
manuscript arabe contenant les 4 Évangiles, dont le caractère est 
parfaitem(en)t beau et paroit exact. Les Evangélistes y sont en 
mignatures fort régulières et fort jolies; il y a aussi de jolies vignettes 
de différentes couleurs. Le livre est bien relié et fort bien conservé. Il 
n'a guères que 60 ou 70 ans, et a été écrit à Constantinople, co(mm)e 
il e(s)t marqué à la fin. On assure qu'il avoit coûté à ceux qui 
viennent de le vendre, 30 écus ou piastres grouches co(mm)e on parle 
en ces pays cy; il en a coûté dix au Polonois[...]».74 

'Αργότερα, ό Πολωνός θέλησε να πουλήσει αυτό το Ευαγγέλιο —στην 

τιμή των 20 écus τουλάχιστον— και ό Souciet παρακαλούσε τον αδελφό του 

να βρει κάποιον αγοραστή στό Παρίσι* στην περίπτωση πού αυτό θα ήταν 

αδύνατο, ό ακόλουθος του κόμη Orlyk ήλπιζε ότι θα πουλούσε τό χειρόγρα

φο στις γερμανικές χώρες όπου θα πήγαινε μετά άπό δύο περίπου χρόνια. 

Τό αραβικό χειρόγραφο δεν ήταν τό μόνο πού ό υπηρέτης είχε στην κατοχή 

του* τό ενδιαφέρον του J.-B. Souciet για τήν πώληση του αραβικού χειρο

γράφου υποκινούσε ή επιθυμία του να αποκτήσει τή Χρονολογία τού Ευτύ

χιου πού ό Πολωνός είχε στα χέρια του: «Si vous lui en pourries trouver la 

somme que je vous ai marquée, ce seroit un moyen pour qu'il me rendit, 
et fort volontiers l'Eutychius)).75 

Επίλογος 

Οι επιστολές τού 'Ιησουίτη J.-B. Souciet μας μεταφέρουν in médias res 
στον κόσμο τού βιβλίου: αγορές, δανεισμοί και ανταλλαγές βιβλίων, μετα

φράσεις, αναζήτηση και εμπόριο χειρογράφων, επισκέψεις σέ βιβλιοθήκες. 

Τό βιβλίο, δίαυλος επικοινωνίας ή αφορμή για διενέξεις, ζωντανεύει μια το

πική κοινωνία χωρίς στεγανά: Γάλλοι έμποροι, διπλωμάτες και μισιονάρι-

οι, καθολικοί ή προτεστάντες, 'Έλληνες πλοιοκτήτες, γιατροί και όφικιάλι-

οι, ορθόδοξοι, ουνίτες ή καθολικοί, Εβραίοι δανειστές, 'Αρμένιοι πιστοί, 

73. Στο ί'διο, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 12 Μαίου, 15 'Ιουλίου και 25 Νοεμβρίου 1727. 

74. Στο ίδιο, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 16 Μαίου 1729. 

75. Στο ίδιο. 
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Σλάβοι εξόριστοι, ηγέτες και υπηρέτες. Ή διακίνηση των βιβλίων φαίνεται 

να ακολουθεί τις μετακινήσεις τών ανθρώπων. Μια κοινωνία σε άμεση 

επαφή τόσο με τήν ορθόδοξη 'Ανατολή δσο και με τήν καθολική Δύση, μια 

κοινωνία πού μοιάζει να υπερβαίνει τα πολιτισμικά (ώρια» και τις διαχωρι

στικές γραμμές πού θέτει ή πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία. Οι εξελί

ξεις στή Δύση δεν απέχουν πολύ και ή γλωσσομάθεια επιτρέπει τή μετακέ-

νωσή τους. Ή παρουσία ιταλικών έργων στή βιβλιοθήκη του Μαλακή, ή 

γνώση της ιταλικής και λατινικής γλώσσας άπό «άρχοντες τής πολιτείας», 

το ιησουίτικο σχολείο, οι γαλλικές και ολλανδικές εφημερίδες πού φτάνουν 

στή σκάλα, το αποδεικνύουν. Το δυτικό έντυπο δέν κυκλοφορεί μόνο στή 

φράγκικη παροικία τής πόλης: αγοράζεται, δανείζεται και πάντως συζητιέ

ται στον κύκλο τών καλλιεργημένων ανθρώπων της. «Ό δυτικός κόσμος», 

δπως ορθά επισήμανε ό Κ. Θ. Δημαράς, «έχει πλησιάσει στην ελληνική 

'Ανατολή μέσα άπό τον δίαυλο του βιβλίου»76. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ* 

Ι 

Δεύτερη παραγγελία βιβλίων άπό τους 'Ιησουίτες τής Θεσσαλονίκης 

AJPP, Fonds Brotier, τ. 70, J.-B. Souciet, Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 1727. 

— Un dictionaire de françois en latin qui soit bon par ex(emple) celui du P. Joubert 

[Joseph Joubert, Dictionnaire françois et latin, Λυών 1725]. 

— Exposition de la foy catholiq(ue) par M1. Bossuet 2 exemplaires [Jacques-Bénigne 

Bossuet, Exposition de la doctrine de l'Église catholique sur les matières de 

controverse, Βρυξέλλες και Λίλη 1710]. 

— Le martyrologe de Mr. Châtelain, ce me semble, chanoine de ÏÉglise de Paris en 

un gros grand in 4°. contenant toute Vannée [Claude Chastelain, Martyrologe 

romain, Παρίσι 1705]. 

— L'ouvrage de controverse du P. Dez [Jean Dez, La Foy des chrétiens et de catho

liques justifiée contre les déistes, les juifs, les mahométans, les sociniens et les autres 

hérétiques, 4 τόμ., Παρίσι 1714]. 

76. 'Αφορμή για το άρθρο αυτό αποτέλεσε ή ανακοίνωση του Κ. Θ. Δημαρά, «Το δυ

τικό βιβλίο στον ελληνικό χώρο», Το βιβλίο, δ.π., σ. 169-188· το χωρίο στή σ. 184. 

* Οι τρεις κατάλογοι συγκεντρώνουν τα βιβλία δπως αναφέρονται στις επιστολές. 

Τά κύρια βιβλιογραφικά στοιχεία του έργου δίνονται μέσα σε αγκύλες και στα πολυεκδο-

μένα έργα σημειώνεται ώς έτος έκδοσης το πλησιέστερο στο χρόνο συγγραφής τής επι

στολής* οι συντομογραφίες αναλύονται εντός παρενθέσεων. 
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Une somme de Sc. Thomas, ou un bon abrégé de cette somme, de même aussi son 

ouvrage Contra Gentes [Thomas Aquinas, Summa contra gentes, Παρίσι 1691]. 

L'abus de la Critiq(ue) par le P. De Laubrussel [Ignace de Laubrussel, Traité des 

abus de la critique en matière de religion, 2 τόμ., Παρίσι 1710-1711]. 

Vie de S1. Ignace, du P. Bouhours [Dominique Bouhours, Vie de Saint Ignace, 

Παρίσι 1721]. 

Sermons du P. De la rue [Charles de La Rue, Sermons, Παρίσι και Αυών 1719]. 

Un bon abrégé de Théologie, par exemple celui du P. Simonet s'il e(s)t tel. 

1 ex(em)plaire des heures du P. Sanadon en gros caractère [Nicolas Sanadon, 

Prières et instructions chrestiennes, pour bien commencer et bien finir la journée, 

pour entendre saintement la messe haute et basse, et pour approcher avec fruit des 

sacremens de pénitence et d'eucharistie, Παρίσι 1727]. 

4 paires d'heures, 2 de la seconde grandeur et 2 de la troisième. 

4 exempl(aires) des Considerations chrét(iennes) du P. Le Clerc, 2 du pensez-y-

bien, et 2 des refexions sur les obstacles et sur les moyens du salut [Paul Le Clerc, 

Pensez-y-bien, ou refexions sur les quatre fins dernières, Rennes <1699> και του 

ίδιου, Refexions sur les obstacles et les moyens du salut, Παρίσι 1708* το δεύτερο 

εκδόθηκε ανώνυμα]. 

2 Imita(ti)ons de J.C. en françois, une aussi en latin qui (est) petite e(s)t propre 

c(omm)e p(ou)r le P. Supérieur [Thomas a Kempris, Imitation de Jésus-Christ, 

Παρίσι 1699]. 

Les ouvrages des Sts. P.P. sur la vérité de la religion ch(réti)ene et quelques uns 

dans la langue originale et avec la traduction, si cela se peut, comme les apologies 

des Pères Grecs. 

L'apologétique de Tertullien, si bien traduit par Mr. de Sacy, ce me semble. 

Les Traductions de Salvien faites par Mr. de Maupertuys n(ot)re compatriote, sans 

préjudice du Salvien latin [Salvien, De la Providence, μτφρ. J.-B. Drouet de 

Maupertuy, Παρίσι 1701 και του ίδιου, Timothée ou réponse a la question: si un 

riche peut-être sauvé?, μτφρ. J.-B. Drouet de Maupertuy, Bourges-Παρίσι 1704]. 

Le Livre des moribus persecutorum [Lucius Caelius Firmanius Lactantius, De 

moribus persecutorum, Ουτρέχτη 1693]. 

Le Dictionnaire double de Veneroni p(ou)r l'italien [Jean Vigneron dit Veneroni, 

Dictionnaire italien et françois, Παρίσι 1723]. 

Un abrégé d'histoire ecclésiastiq(ue). 

Quelques ouvrages des Sts. Pères Grecs ou Latins. 

La gramaire turque de Meninski, ou quelque autre bonne de la même langue 

[François A. Mesgnien dit Meninski, Grammatica turcica, Βιέννη 1680-1687]. 

Un dictionnaire qui commence par le turc [...] Le même Meninski en a fait un 

de cette sorte. 

L'onomasticon qui en est la suite [...] l'Onomasticon ou complementum The

sauri linguar(um) orientalium de Meninski, qui commence par les mots latins 

[François A. Mesgnien dit Meninski, Complementum thesauri linguarum orien

talium, Βιέννη 1687]. 

Les Fables d'Esope [...] en grec ou en latin ou plustost dans les 2 langues. 
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II 

Τρίτη παραγγελία βιβλίων άπο τους 'Ιησουίτες της Θεσσαλονίκης 

AJPP, Fonds Brotier, τ. 70, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 16 Μαίου 1729. 

— Huit ou dix petits livres de dévotion. 

— Cinq ou six paires d'heures du second et de moindre prix. 

— Quelque livre sur les grandes véritez de la religion, je vous ai indiqué une Retraite 

d'un Jésuite Espagnol, traduite par M1. De Maupertuys, qui m 'a paru propre pour 

des Séculiers [...] deux exemplaires [Sebastien Isquierdo, Pratique des exercices 

spirituels de S. Ignace. Ou retraite de huit jours pour toute sorte de personnes 

composée en espagnol et en latin, μτφρ. J.-B. Drouet de Maupertuy, Βιέννη-Πα-

ρίσι-Λυών 1711]. 

— Le pénitent Instruit du P. Seigneri en italien et en françois [Paolo Segneri, Il 

Penitente instruito a ben confessarsi, operetta spirituale, Μπολόνια 1674 και του 

ίδιου, L'instruction du pénitent ou la méthode pratique pour se bien confesser, 

composée en italien, μτφρ. L. de La Grange, Παρίσι, και Λιέγη 1696]. 

— Le Curé instruit du même, que le P. Buffier a traduit [Paolo Segneri, La Pratique 

des devoirs des curés composée en italien, μτφρ. Buffier, Λυών 1709]. 

— L'Exposition de la doctrine catholique par Mr. Bossuet [Jacques-Bénigne Bossuet, 

Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matières de controverse, 

Βρυξέλλες και Λίλη 1710]. 

— Un fort bon petit livre pour ramener ces gens-là (les hugenots) [...] intitulé, ce 

me semble, Examen des causes de la séparation des Prétendus Réformez. L'auteur 

est un nommé Bruys avocat a Montpellier, converti. Je crois que le livre a été 

imprimé chez Cramoisy [David-Augustin de Brueys, Examen des raisons qui ont 

donné lieu à la séparation des protestants, Παρίσι 1683]. 

— Les Préjugez Légitimes de Mr. Nicole contre les Prétendus Réformez, ou quelque 

autre petit ouvrage semblable, a la portée d'un Séculier [Pierre Nicole, Préjugez 

légitimes contre les calvinistes, Παρίσι και Rouen 1725]. 

— L'apologétique de Tertullien en françois [Tertullien, Apologétique, ou Défense des 

chrétiens contre les accusations des gentils, μτφρ. L. Giry, ''Αμστερνταμ 1712]. 

— Quelque autre petit ouvrage pour la deffense de la religion. 

— Quelques Traitiez de Salvien traduits p(a)r Mr. de Maupertuys [Salvien, De la 

Providence, μτφρ. J.-B. Drouet de Maupertuy, Παρίσι 1701 και του ίδιου, Timo-

thée ou réponse à la question: si un riche peut-être sauvé?, μτφρ. J.-B. Drouet de 

Maupertuy, Bourges-Παρίσι 1704]. 

— Quelques petits livres de piété en italien ou en grec vulgaire. 

— 3 ou 4 exemplaires du Calendrier de la Cour et des Etrennes Mignones [...] de 

l'année prochaine [Calendrier de la Cour, tiré des Ephémérides, contenant le lieu, 

le lever Se le coucher du soleil Se de la lune, Παρίσι 1730 και Etrennes Mignones, 

Παρίσι 1730]. 
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Οι δύο τελευταίες παραγγελίες βιβλίων άπο τους Ιησουίτες της Θεσσαλονίκης 

AJPP, Fonds Brotier, τ. 70, J.-Β. Souciet, Θεσσαλονίκη, 

18 Νοέμβριου 1737 και 20 Ιανουαρίου 1738. 

— Le 1 et le 2 to(mes) des Sermons du P. La Colombière [Claude de La Colom

bière, Sermons prêchez devant S. A. R. Mme la duchesse d'York, 4 τόμ., Λυών 

1716]. 

— Le 1 et le 2 tomes de l'histoire de ïarianisme. Le 1 et le second des Croisades. 

Nous n'avons rien du reste de Maimbourg [Louis Maimbourg, Histoire de ïaria

nisme, 3 τόμ., Παρίσι, 1731 και του ί'δί,ου, Histoire des croisades pour la délivrance 

de la Terre-Sainte, 3 τόμ., Παρίσι, 1687]. 

— Nous avons 26 tomes de l'histoire Ecclésiastiq(ue) de Mr. Fleury, édition de 

Brusselles [...] si vous pouvez m envoyer les deux ou trois premiers tomes suivants 

de la continua(ti)on de cette histoire en commençant au 27 tome de la mê(m)e 

édition, qui vaux mieux que la petite de Paris [Claude Fleury, Histoire ecclésiasti

que, 36 τόμ., Βρυξέλλες 1723-1740]. 

— Les Lettres édifiantes et curieuses que vous pourrez, depuis le 5e. receuil inclusi

vement, jusqu'au 10e. exclusivement [Lettres édifiantes et curieuses écrites des 

missions étrangères par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus, 34 

τόμ., Παρίσι 1703-1776]. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΤΖΑΚΙΩΤΗΣ 
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